
 
         PRIJEDLOG: 5.5.2015. 
 

 Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave („Narodne novine“ br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 
117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07. - Odluka Ustavnog suda RH, 73/08., 25/12. i 
147/14.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 
23/14.). Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj      2015. donijelo je 
 

Odluku 
 o izmjeni Odluke o porezima Grada Pazina 

 
Članak 1. 

 U Odluci o porezima Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 34/13) članak 
12. briše se. 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama 

Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i  Sveti Petar u 
Šumi. 
 
KLASA:410-01/15-01/02 
URBROJ:2163/01- 
Pazin,   

Obrazloženje 
uz Odluku o izmjeni Odluke o porezima Grada Pazina 

 
 Odluku o Porezima Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 34/13.) donijelo 
je Gradsko vijeće Grada Pazina na svojoj sjednici održanoj 19. prosinaca 2013. godine. 
 

 Razlog izmjena je dopis Ministarstva financija, Porezne uprave - Središnjeg ureda KLASA: 
410-01/15-01/938, URBROJ:513-04-21-01/15-1 od 30. ožujka 2015. godine upućen Udruzi 
općina u Republici Hrvatskoj i Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj. 
 

 Navedenim dopisom ukazuje se na nepravilnosti u odlukama o porezima jedinica lokalne 
samouprave te daje uputa o jedinstvenoj primjeni odredbi Ustava Republike Hrvatske i 
zakonskih odredbi pri donošenju odluka o lokalnim porezima. 
 

 Naknadnom provjerom teksta Odluke o porezima Grada Pazina, sukladno dopisu 
Ministarstva financija, uočena je nepravilnost u tekstu Odluke, u odredbi koja se odnosi na porez 
na kuće za odmor, odnosno članku 12. koji propisuje da će se u postupku dokazivanja statusa 
kuće za odmor, osim osobne iskaznice vlasnika kuće za odmor, uzimati u obzir i druga 
dokumentacija kao što je putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode i 
telefona, RTV pristojba, prijam pošte, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, prijava 
zdravstvenog osiguranja, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave, očevid i drugi 
raspoloživi podaci. 
 
 Navedeno propisivanje dokazivanja vjerodostojne dokumentacije nepotrebno je zbog 
toga što je dokazivanje u poreznom postupku propisano Općim poreznim zakonom („Narodne 
novine“ broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15). 

 
 Iz svega navedenog predlaže se brisanje članka 12. Odluke o porezima Grada Pazina. 

         
        GRAD PAZIN 




